Bruksspelet 2018 – På farfars tid
Årets musikalföreställning startar i 1970-talets Klippan.
Stig, vars familj arbetat på Bruket i generationer, har varit i London och kommer hem och försöker
introducera punken på orten. Omgivningen är skeptiska till hans nya musik, klädstil och framför allt
frisyr. På Bruket varslas det och Stigs familj drabbas. I sina försök att förstå sig på sin pappa som
döljer en familjehemlighet snurras tidens hjul tillbaka och Stig försöker förstå vad som är dröm och
verklighet …
Ju mer han gräver i sin familjs historia desto med hopar sig frågorna. I sitt sökande efter svar får
han följa fackföreningens födelse i Klippan och med bakgrund av de kämpande arbetarna och deras uppror förstår Stig mer och mer av sin samtid och sina egna rötter. När bitarna plötsligt faller
på plats har Stig med sig något till sin pappa som får en avgörande betydelse för hela familjen och
som gör att hans far kan gå vidare i livet. Stig växer med sina nya erfarenheter där hans egen
historia är sammankopplad med Brukets.
En berättelse om vikten av att känna sin egen historia och om att sanningen oftast kommer fram.
Hur väl den än döljs. Är blod starkare än vatten?
En vit näsduk får förtälja.
På Farfars Tid är en rolig, dramatisk, skruvad och ömsint historia om punk och relationen mellan
far och son genom olika tider. Musikaliskt sveper den över flera tidsepoker och för den som vill
återuppleva sitt 70-tal finns mycket att hämta.
Med den unika bruksmiljön som inramning och med sin färgstarka ensemble bjuder Klippans
Bruksspel liksom tidigare år på fartfylld dramatik, spänning, humor, stora dansnummer och sånger
av P-O Nilsson som klingande biter sig fast ….

Varmt välkomna!

Regi: Annika Kofoed
Manus: Annika Kofoed/Bim Wikström
Musik och sångtexter: P-O Nilsson
Koreografi: Melker Sörensen
Scenografi och kostym: Rigmor Grönwall
Sånginstudering: Stine Skaarup
Producent: Helene Lindquist
Skådespelare: Mikael Ahlberg, Oskar Kongshöj, Kim Bergkvist, Kajsa Peterson, Helene Lindquist
samt en stor ensemble
www.bruksspelet.se

